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1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul 
Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării şi Literatură 
comparată 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 

Literatură universală şi comparată A – Limbă și literatură 
modernă B 
Profesor în învățământul gimnazial (233002), filolog (264301), 

referent literar (264304), traducător (studii superioare) (264306) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
ISTORIE ȘI LITERATURĂ (II): TOTALITARISMUL ÎN 
LITERATURA SECOLULUI XX (B2) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Adrian Crupa 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Adrian Crupa 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul discipinei DA 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.     curs 28 3.6. seminar 28 

Distribuţia fondului de timp al studentului 
ore/ 

semestru 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 15 

Pregătire seminare  10 

Tutoriat (facultativ) - 

Examinări  4 

Alte activităţi  - 

3.7 Total ore studiu individual 40 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Nu este cazul 



 
 

 
 

  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Conexiune la internet 
5.2 De desfăşurare a seminarului Conexiune la internet 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.1 Utilizarea adecvată a conceptelor specifice în studiul teoriei literaturii și al literaturii universale si 
comparate. 
C1.2 Definirea și descrierea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale literaturii universale și 
comparate, descrierea transformărilor produse în studiile umaniste interdisciplinare și descrierea 
conceptelor, perspectivelor și metodelor utilizate în teoria literară modernă și în studiile moderne de 
comparatism. 
C1.3 Aplicarea conceptelor de teorie literară și a metodelor comparatiste în investigarea dinamică și 
Interrelationarea fenomenelor literare/culturale. Relaționarea discursului literar cu discursul cutural, în 
general, dar și cu cel științific. 
C2.2 Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, identificarea tehnicilor 
argumentative și de construcție a mesajului în studiile comparatiste literare și culturale. 
C2.3 Receptarea critică și producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării științifice la 
nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licență etc.) în limba 
română. 
C3.1 Identificarea momentelor evoluției literaturii și a conceptelor fundamentale. 
C3.3 Interpretarea fenomenelor și elementelor definitorii din perspectiva cercetării interdisciplinare și 
transculturale. 
C4.1 Definirea conceptelor, metodelor de analiză comparatistă utilizate în realizarea unei taxonomii 
tematice și formale a textului literar. 
C4.3 Identificarea repertoriului de forme, stiluri, genuri active în producerea textului literar și 
interpretarea lor în perspectiva studiului comparatist, în context istoric și cultural. 
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CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica 
profesională. 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 



 
 

 
 

 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7
.1

. 
O

b
ie

c
ti

v
e

 g
e
n

e
ra

le
 

1. Introducerea studenților în domeniul comparatisticii prin achiziționarea noțiunilor-cheie ale literaturii 
universale și comparate și prin deprinderea metodelor specifice de analiză interdisciplinară a 
fenomenelor culturale reflectate literar.  

2. Înțelegerea cu mijloacele cercetării literare şi ale imaginarului a problematicii a raporturilor dintre 
literatură (realitate semnificată) şi document (realitate istorică), ambele aflate sub spectrul puterii şi a 
ideologiei aferente acesteia. 

3. Investigarea (în studiile de caz) diferitelor aspecte ale raportului real/ficţional în textele literare 
despre fenomenul totalitar, precum şi a coexistenţei criteriilor etice şi estetice în actul creării, 
respectiv, receptării textelor, precum şi relevanţa acestui gen de texte literare pentru sensibilitatea, 
interesele şi obsesiile umanităţii contemporane. 

3.Cultivarea spiritului critic în receptarea textelor (beletristice și științifice) în vederea dobândirii 
facultății de discernere a capacității unui text de a fi considerat (în mod argumentat) parte a literaturii 
universale. 
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După parcurgerea modulului dedicat acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 

 să înțeleagă și, în consecință, să definească și să utilizeze corespunzător conceptele 
fundamentale ale teoriei literare și ale teoriei comparatismului în contextul studiilor culturale; 

 să deprindă și să stăpânească metodele de cercetare specifice comparatismului aplicat 
fenomenelor culturale și reflectărilor lor literare; 

 să observe corelaţiile între invarianţii mitici şi contextul cultural, religios, social şi istoric al 
statelor totalitare; 

 să identifice, să înțeleagă și să interpreteze adecvat, cu mijloacele comparatismului, 
diversele ipostaze ale reflectării  literar-artistice a paradigmei totalitare pe întinsul domeniu al 
culturii umane; 

 să probeze prin participările la discuțiile din cadrul cursului și al seminarului abilitățile 
necesare comunicării orale științifice și academice, precum și receptarea critică și dinamică 
în manieră personală a problematicii supusă analizei; 

 să discearnă valoric valabilitatea surselor științifice și să demonstreze utilizarea adecvată a 
acestora în cadrul strict al deontologiei cercetării științifice; 

 să elaboreze un discurs scris coerent, închegat și bine argumentat pe o temă liber-aleasă 
din domeniul comparatismului. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii (ore; referinţe bibliografice – selectiv) 

1. 

Premisele statului 
totalitar: De la 
individ la omul 
masificat şi la 
societatea de masă 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 

Aries, Philippe, Duby, Georges, Istoria vieţii private 
Arendt, Hannah,  Originile totalitarismului 

2. 
Premisele statului 
totalitar: De la 
națiune la imperiu. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 

Arendt, Hannah,  Originile totalitarismului 

Châtelet, François, Pisier, Évelyne, Concepţii 
politice ale secolului XX 

3. 

Totalitarismul. 
Relaţia stat 
totalitar-individ în 
secolul al XX-lea. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Arendt, Hannah,  Originile totalitarismului 

Zinoviev, Alexandr, Homo sovieticus 



 
 

 
 

4. 

Totalitarismul. 
Fundamentele 
puterii (ideologia și 
religiile politice). 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Arendt, Hannah,  Originile totalitarismului 

Châtelet, François, Pisier, Évelyne, Concepţii 
politice ale secolului XX 

Applebaum, Anne,  Gulagul. O istorie 

5. 

Totalitarismul. 
Instrumentele 
dominației 
(propaganda și 
teroarea). 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Arendt, Hannah,  Originile totalitarismului 

Poliakov, Léon, Les Totalitarismes du XXe siècle 
(Un phénomène historique depassé?) 

Applebaum, Anne, Cortina de fier. Represiunea 
sovietică în Europa de Est, 1945-1956 

Ilie, Oana, Propaganda politică. Tipologii și arii de 
manifestare (1945-1958), 

6. 

Memorie, istorie şi 
identitate – forme 
ale demnității 
umane în context 
totalitar. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Ricœur, Paul, Memoria, istoria, uitarea 

Foucault, Michel, A supraveghea, a pedepsi. 
Naşterea închisorii 

Todorov, Tzvetan, Abuzurile memoriei 

7. 
Ficţiune şi realism 
în literatura despre 
totalitarism. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură, vol. 2-
5 

Todorov, Tzvetan,  Omul dezrădăcinat 

8. 
Literatura despre 
totalitarism: 
Distopia. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Vargas Llosa, Mario, Arme și utopii: viziuni despre 
America Latină 
Todorov, Tzvetan, Confruntarea cu extrema. 
Victime şi torţionari în secolul XX 

9. 
Literatura despre 
totalitarism: 
Memorialistica. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Ricœur, Paul, Memoria, istoria, uitarea 

Todorov, Tzvetan,  Memoria răului, ispita binelui. 
O analiză a secolului 

10. 

Literatura despre 
totalitarism: 
Investigația 
literară/istorică. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Cesereanu, Ruxandra, Gulagul în conştiinţa 
românească. Memorialistica şi literatura 
închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de 
mentalitate 
Soljeniţîn, Alexandr, Arhipelagul Gulag 1918-
1956. încercare de investigaţie literară, vol. I-III 
Wolton, Thierry,  O istorie mondială a 
comunismului. Încercare de investigare istorică, 
vol. I Cu pumnul de fier: Călăii 

11. 

Anatomia literaturii 
despre totalitarism: 
pactul ficțional, 
specii 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Lejeune, Philipe,  Pactul autobiografic  
Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură 
Simion, Eugen, Ficţiunea jurnalului intim, vol. I-III 

12. 

Anatomia literaturii 
despre totalitarism: 
mobil, mijloace / 
medii de 
transmitere și de 
receptare. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură 
Todorov, Tzvetan, Abuzurile memoriei 
Todorov, Tzvetan,  Memoria răului, ispita binelui. 
O analiză a secolului 



 
 

 
 

13. 
Personaje ale 
literaturii despre 
totalitarism. 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Glucksmann, André, Bucătăreasa şi Mîncătorul de 
oameni. Eseu despre raporturile dintre stat, 
marxism şi lagărele de concentrare 
Meney, Patrick, Les mains coupées de la Taïga. 
Document 
Wolton, Thierry,  O istorie mondială a 
comunismului. Încercare de investigare istorică, 
vol. I Cu pumnul de fier: Călăii 

14. 

Totalitarism vs. 
Umanitate în 
literatura secolului 
al XX-lea 

Prelegerea, expunerea 
sistematică, conversaţia 
euristică, problematizarea 

Două ore 
Lévi, Bernard-Henri, Barbaria cu chip uman 
Tzvetan Todorov, Memoria răului, ispita binelui. O 
analiză a secolului 

BIBLIOGRAFIE  
Referinţe principale: 

 Arendt, Hannah,  Originile totalitarismului, traducere de Ion Dur şi Mircea Ivănescu, Bucureşti, 
Humanitas, 1994/2006. 

 Berdiaev,  Nikolai, Originea şi sensul comunismului rus, traducere de Ion Muşlea, Cluj, Dacia, 1994 
(1999). 

 Châtelet, François, Pisier, Évelyne, Concepţii politice ale secolului XX, traducere de Mircea Boari şi 
Cristian Preda, Bucureşti, Humanitas, 1994. 

 Foucault, Michel, A supraveghea, a pedepsi. Naşterea închisorii, traducere de Bogdan Ghiu, 
Bucureşti, Humanitas, 1997 (2005). 

 Glucksmann, André, Bucătăreasa şi Mîncătorul de oameni. Eseu despre raporturile dintre stat, 
marxism şi lagărele de concentrare, traducere de Mariana Ciolan, Bucureşti, Humanitas, 1991. 

 Ilie, Oana, Propaganda politică. Tipologii și arii de manifestare (1945-1958), Târgoviște, Editura 
Cetatea de Scaun, 2014. 

 Lejeune, Philipe,  Pactul autobiografic, traducere de Irina Margareta Nistor, Univers, Bucureşti, 2000. 

 Ricœur, Paul, Memoria, istoria, uitarea, traducere de Ilie şi Margareta Gyurcsik, Timişoara, 
Amarcord, 2001. 

 Todorov, Tzvetan, Abuzurile memoriei, traducere de Doina Lica, Timişoara, Amarcord, 1999; idem, 
Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, traducere de Traian Nica, Bucureşti, 
Humanitas, 1996; idem, Memoria răului, ispita binelui. O analiză a secolului, traducere de Magdalena 
şi Alexandru Boiangiu, Bucureşti, Curtea Veche, 2002. 

 Soljeniţîn, Alexandr, Arhipelagul Gulag 1918-1956. încercare de investigaţie literară, vol. I-III, 
traducere de Nicolae Iliescu (vol.I şi III) şi Ion Covaci (vol. al II-lea), Univers, Bucureşti, 1997-1998.. 

 Wolton, Thierry, Une Histoire mondiale du communisme: vol. I D`Une main de fer. Les bourreaux, 
Paris, Grasset&Fasquelle, 2015 / ed. rom. O istorie mondială a comunismului. Încercare de 
investigare istorică, vol. I Cu pumnul de fier: Călăii, traducere colectivă, București, Humanitas, 2018. 

 Zinoviev, Alexandr, Homo sovieticus, traducere de Andi Ştefănescu, Cluj, 1991. 

Referinţe suplimentare: 

 Applebaum, Anne, Cortina de fier. Represiunea sovietică în Europa de Est, 1945-1956, traducere de 
Gabriel Stoian, București, Litera, 2015; idem, Gulagul. O istorie, traducere de Simona-Gabriela 
Vărzan şi Vlad Octavian Palcu, Bucureşti, Humanitas, 2011. 

 Ariès, Philippe, Duby, Georges coord., Istoria vieţii private, vol. VII-X, traducere de Ion Herdan, 
Bucureşti, Meridiane, 1994-1997. 

 Cesereanu, Ruxandra, Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi 
lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate, ed. a II-a revizuită şi adăugită, Iaşi, Polirom, 2005. 

 Lévi, Bernard-Henri, Barbaria cu chip uman, traducere de Irina Bădescu, Bucureşti, Humanitas, 
1992. 

 Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură, vol. 2-5, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1992-1998. 

 Meney, Patrick, Les mains coupées de la Taïga. Document, Paris, La Table Ronde, 1984. 

 Poliakov, Léon, Les Totalitarismes du XXe siècle (Un phénomène historique depassé?), Paris, 



 
 

 
 

 

Fayard, 1987. 

 Silone, Ignazio, Școala dictatorilor, traducere de Victor Iancu, Cluj-Napoca, Dacia, 1992. 

 Simion, Eugen, Ficţiunea jurnalului intim, vol. I-III, Univers enciclopedic, Bucureşti, 2001. 

 Vargas Llosa, Mario, Arme și utopii: viziuni despre America Latină, traducere de Marin Mălaicu-
Hondor, prefață de Carlos Granés, București, Humanitas, 2013. 

 Todorov, Tzvetan,  Omul dezrădăcinat, traducere de Ion Pop, Iaşi, Institutul European, 1999; idem, 
Viaţa comună: eseu de antropologie generală, traducere de Geanina Tidvă, Bucureşti, Humanitas, 
2009. 

8.2 Seminar Metode utilizate Observaţii (ore; referinţe bibliografice – selectiv) 

1. Seminar organizatoric  
Două ore 

Comunicarea bibliografiei şi a exigenţelor 
privitoare la activitatea de seminar 

2. 
Totalitarismul comunist: 
Aleksandr Soljeniţîn, O zi din 
viaţa lui Ivan Denisovici 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
Aleksandr Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan 
Denisovici 

3. 
Totalitarismul comunist: Varlam 
Şalamov, Povestiri din Kolîma 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
Varlam Şalamov, Povestiri din Kolîma 

4. 
Totalitarismul comunist: Vasili 
Grossman, Panta Rhei 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
Vasili Grossman, Panta Rhei 

5. 
Totalitarismul comunist: 
Evghenia Ghinzburg, Destin în 
bătaia vântului 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
Evghenia Ghinzburg, Destin în bătaia vântului 

6. 
Totalitarismul comunist: Radu 
Mărculescu, Pătimiri şi iluminări 
din captivitatea sovietică 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
Radu Mărculescu, Pătimiri şi iluminări din 
captivitatea sovietică (opțional: Dimitrie Bejan, 
Oranki. Amintiri din captivitate / Constantin 
Strună, Bate clopotu-n Gulag) 

7. 

Totalitarismul comunist: 
***Povestea Elisabetei Rizea 
din Nucşoara; Aniţa Nandriş-
Culda, Amintiri din viaţă: 20 de 
ani în Siberia 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
***Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara; 
Aniţa Nandriş-Culda, Amintiri din viaţă: 20 de ani 
în Siberia 

8. 
Totalitarismul nazist: Primo 
Levi, Mai este acesta un om? 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea 

Două ore 
Primo Levi, Mai este acesta un om? 

9. 
Totalitarismul nazist:  
*** Jurnalul Annei Frank 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea, 
studii de caz 

Două ore 
*** Jurnalul Annei Frank 

10. 
Totalitarismul nazist: Victor 
Frankl, Omul în căutarea 
sensului vieții 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea, 
studii de caz 

Două ore 
Victor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții 

11. 
Totalitarismul nazist: William 
Styron, Alegerea Sofiei 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea, 
studii de caz 

Două ore 
William Styron, Alegerea Sofiei 

12. 
Totalitarismul sud-american: 
Gabriel García Márquez, 
Toamna  patriarhului 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea, 
studii de caz 

Două ore 
Gabriel García Márquez, Toamna  patriarhului 



 
 

 
 

 
 

13. 
Totalitarismul islamic: Khaled 
Hosseini, Vânătorii de zmeie 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea, 
studii de caz 

Două ore 
Khaled Hosseini, Vânătorii de zmeie 

14. 

Totalitarismul în distopii: 
George Orwell, O mie nouă 
sute optzeci și patru; idem, 
Ferma animalelor 

Conversaţia 
euristică, 

problematizarea, 
studii de caz 

Două ore 
George Orwell, O mie nouă sute optzeci și 
patru;  
idem, Ferma animalelor 

Bibliografie:  

 ***Jurnalul Annei Frank, traducere de Gheorghe Nicolaescu, București, Humanitas, 2011. 

 *** Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara. Mărturia lui Cornel Drăgoi, culese şi editate de Irina 
Nicolau şi Theodor Niţu, prefaţă de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Humanitas, 1993. 

 Bejan, Dimitrie, Oranki. Amintiri din captivitate, Cuvânt înainte de Gabriel Ţepelea, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1995. 

 Frankl, Viktor, Omul în căutarea sensului vieții, traducere de Silvian Guranda, orice ediție. 

 García Márquez, Gabriel, Toamna patriarhului, traducere de Darie Novăceanu/Tudora Șandru 
Mehedinți, orice ediție. 

 Ghinzburg, Evghenia, Destin în bătaia vântului. Jurnal, traducere de Antoaneta Olteanu, București, 
Corint, 2015. 

 Grossman, Vasili, Panta Rhei, traducere de Janina Ianoşi, Bucureşti, Humanitas, 1990. 

 Hosseini, Khaled, Vânătorii de zmeie, traducere de Mihaela S. Oprea-Aron, București, Niculescu, 
2006, 2010 (http://www.scribd.com/doc/249855125/238180710-Khaled-Hosseini-Vanatorii-de-Zmeie-
pdf#scribd).  

 Levi, Primo, Mai este acesta un om?, traducere de Doina Condrea-Derer, București, Univers, 
1974/Iași, Polirom, 2004. 

 Mărculescu, Radu, Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică, Bucureşti, Albatros, 2000 (Universal 
Dalsi, 2007; Humanitas, 2010) 

 Nandriş-Culda, Aniţa, Amintiri din viaţă: 20 de ani în Siberia, Bucureşti, Humanitas, 1991, 2006. 

 Orwell, George, Ferma animalelor, traducere de Mihnea Gafița, orice ediție; idem, O mine nouă sute 
optzeci și patru, traducere de Minea Gafița, orice ediție. 

 Soljeniţîn, Alexandr, Arhipelagul Gulag 1918-1956. încercare de investigaţie literară, vol. I-III, 
traducere de Nicolae Iliescu (vol.I şi III) şi Ion Covaci (vol. al II-lea), Univers, Bucureşti, 1997-1998; O 
zi din viaţa lui Ivan Denisovici, traducere de Sergiu Adam şi Tiberiu Ionescu, Bucureşti, Quintus, 
1991 sau traducere de Nina Grigorescu, Bucureşti, Humanitas, 2000. 

 Strună, Constantin, Bate clopotu-n Gulag. Drama locotenent-comandorului (r) aviator prizonier de 
război şi deţinut politic Dumitru Marinescu, 10 ani în lagărele sovietice, 11 ani în temniţele româneşti, 
București, Semne, 2000. 

 Styron, William, Alegerea Sofiei, traducere de Cristina Jinga/ Virgil Stanciu, orice ediție. 

 Şalamov, Varlam, Povestiri din Kolîma, două volume, traducere de Ana-Maria Brezuleanu și Magda 
Achim, Iași, Polirom, 2015 (selecție de texte: traducere, tabel cronologic şi note de Ioanichie Olteanu, 
Minerva, Bucureşti, 1993). 

 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studierea domeniului vast al literaturii universale, îndeosebi a fundamentelor clasice greco-latine ale ariei culturale 
europene, vizând în cele din urmă elaborarea unui proiect al literaturii generale asigură studentului inclus în acest 
program de studii pe de o parte înțelegerea de ansamblu a devenirii culturale a umanității, iar pe de altă parte 
receptarea analitică de pe poziții critice a cazurilor individuale (fie ele literaturi naționale, texte ori autori) studiate în 
procesul devenirii lor și al interrelațiilor diverse ce le stabilesc cu alți factori cultural-istorici sau literar-artistici. În 
temeiul acestei formații sintetice, absolvenții disciplinei literatură universală și comparată dobândesc competențe 
sporite în contextul cultural al globalizării, față de studenții cantonați într-un domeniu unilateral de expertiză 
favorizat de studierea doar a unei literaturi/limbi naționale, fapt ce îi califică suplimentar pentru profesii precum: 

http://www.scribd.com/doc/249855125/238180710-Khaled-Hosseini-Vanatorii-de-Zmeie-pdf#scribd
http://www.scribd.com/doc/249855125/238180710-Khaled-Hosseini-Vanatorii-de-Zmeie-pdf#scribd
javascript:open_window(%22http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/V9VVN7IYD2P9S5JV6IPNPDBRNU1CIVG4I93GFEY2HNL93DNJTP-12831?func=service&doc_number=000032606&line_number=0057&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/V9VVN7IYD2P9S5JV6IPNPDBRNU1CIVG4I93GFEY2HNL93DNJTP-12831?func=service&doc_number=000032606&line_number=0057&service_type=TAG%22);
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profesori în ciclul gimnazial, liceal sau chiar universitar, traducători, consilieri culturali/artistici, muzeografi, 
bibliotecari, teoreticieni, critici şi istorici literari, lucrători în sfera mass media, consultant educație, lector scenarii, 
copywriter etc.). În plus, grație abilităților dobândite prin orizontul lor cultural extins, absolvenții acestei discipline se 
pot constitui în formatori de opinine avizați în cadrul societății civile, atât în dimensiunea ei academică (prin 
discursurile pertinente și proiectele de cercetare ce respectă principiile și cadrele științifice, precum și etica 
cercetării), cât și în cea a societății în general. 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
în nota 
finală (%) 

10.4 
Curs 

 elaborarea unui studiu pe o temă de cercetare (trimis 
spre corectare și evaluare pe e-mail titularului 
disciplinei) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 colocviu (pe Zoom) 

 Evaluarea 
formativă a 
studiului pe 
tema de 
cercetare 
aleasă  

 Evaluarea 
formativă a 
expunerii temei 
de cercetare în 
cadrul 
colocviului final 

 
 

40% 
 
 

 
 
20% 

10.5 
Seminar 

 prezentarea unei teme la alegere (în situații față-către-
față între 17.02 și 15.03.2020 și pe Zoom apoi) 

 intervenţii pertinente şi argumentate în discuţiile 
prilejuite de celelalte teme, altele decât tema aleasă 
spre prezentare 

 Evaluarea 
formativă a 
activităţii de 
seminar 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Elaborarea unul discurs oral/scris complex, bogat lexical și sintactic, articulat precis din punct 
de vedere logic, pe o temă de literatură comparată 

 Elaborarea unui eseu/studiu care să surprindă specificitatea literaturii universale având ca reper 
organizatoric stilul, curentul, epoca, opera unui anumit autor etc. 

 Realizarea unei diagnoze culturale pe o tematică desprinsă din cadrul literaturii universale cu 
mijloacele comparatismului.   


